
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 811/QĐ-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc  

trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn  

thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm  2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;  

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn 

thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

 Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2021; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc trong 

quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu 

Quốc gia. 

 Thời kỳ thanh tra: Năm 2019, 2020;  Khi cần thiết có thể xem xét trước 

hoặc sau thời kỳ trên. 

  Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định 

thanh tra. 

 Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm có: 

 1. Bà Hồ Thị Tố Uyên - Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra TP, Trưởng đoàn; 

 2. Ông Nguyễn Đình Toàn - Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Phó Trưởng đoàn; 



 3. Bà Nguyễn Thị Phương -Thanh tra viên, Phó Chánh Thanh tra TP, Phó trưởng đoàn; 

 4. Bà Nông Thị Hoa -  Chuyên viên phòng Kinh tế, Thành viên; 

 5. Ông Đàm Văn Tùng- Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP, Thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh-Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp TP, Thành viên; 

 7. Bà Dương Thị Nương -  Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Thành viên; 

 8. Ông Dương Minh Tuân - Chuyên viên Thanh tra TP, Thành viên; 

 Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã Quảng Lạc trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực hiện 

chương trình mục tiêu Quốc gia. Kết luận rõ những việc làm đúng, sai của của đơn 

vị trong tổ chức triển khai thực hiện và kiến nghị biện pháp xử lý những sai phạm 

(nếu có) để UBND thành phố xem xét, quyết định. 

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra; Quy chế hoạt động của Đoàn 

thanh tra; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra.  

 Giao ông Hoàng Văn Đức - Phó Chánh Thanh tra thành phố giám sát hoạt 

động Đoàn thanh tra; Chỉ đạo, theo dõi, giúp Chủ tịch UBND thành phố xử lý 

hoặc trình Chủ tịch UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của 

Đoàn thanh tra. 

 Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng 

phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố, Chủ tịch UBND 

xã Quảng Lạc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Như Điều 4 (thực hiện); 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, HS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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